
dus nog groter dan de optelsom van de afzonderlijke effecten. 
Vander Poorten verduidelijkt: “Niet-rokers die 30 of meer eenheden alcohol

per week drinken, lopen zo’n 6 keer meer kans op orofarynxkanker, een
bepaalde vorm van keelkanker. Voor wie niet drinkt maar wel rookt en al zo’n  
40 pakjaren (pakjes per dag x jaren roken) achter de rug heeft, is het risico zo’n 
7 keer verhoogd. En wie aan beide condities voldoet, loopt een risico dat niet 
13 maar liefst 38 keer is verhoogd!”
Stoppen met roken en drinken loont altijd. “Voor mondkanker bijvoorbeeld is

aangetoond dat 15 tot 20 jaar na de rookstop het risico weer is gezakt tot op het
niveau van dat voor mensen die nooit hebben gerookt.” Maar er is nog een extra
beweegreden om de sigaret te laten en alcohol alleen met mate te gebruiken.
“Hoofd-halstumoren die aan roken, alcohol of een combinatie ervan zijn toe te

schrijven, zijn met de huidige chirur-
gie, chemo- en radiotherapie minder
goed te genezen dan bijvoorbeeld deze
die veroorzaakt zijn door het humaan
papillomavirus.”

Orale seks
De toename van het aantal keel -

kankers in het afgelopen decennium
wordt toegeschreven aan het humaan
papilloma-virus (HPV) (1). “Het HPV
kan via orale seks met een besmet
persoon naar de slijmvliezen van de
keel worden overgedragen”, legt
Vander Poorten uit. “Zo’n infectie
geneest meestal spontaan, maar blijft ze
aanhouden, dan kan hierdoor op lange
termijn keelkanker ontstaan. Wellicht
zijn de seksuele gewoonten in de
voorbije decennia wat gewijzigd en
hebben meer mensen, en al vanaf
jongere leeftijd, orale seks. Want we
zien steeds meer keelkankers bij men-
sen die niet roken of drinken en nog
lang niet tot de leeftijdsgroep van 50+
behoren.”
De verantwoordelijke HPV-sub -

types zijn 16 en 18, die ook baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken en
waartegen een vaccin bestaat. Sinds 2010 kunnen meisjes dit gratis krijgen
toegediend in hun eerste jaar secundair onderwijs. Die maatregel helpt de ver-
spreiding van het virus al sterk tegengaan. Of ook een grootschalige vaccinatie
van jongens op die leeftijd loont, wordt volop onderzocht en bediscussieerd in
het vakgebied. Want keelkanker is uiteraard veel zeldzamer dan baarmoederhals-
kanker, waardoor de kosten-batenanalyse van het vaccin bij jongens veel minder
positief uitvalt. “Bovendien is het virus niet uitsluitend seksueel overdraagbaar”,
merkt Vander Poorten op. “Het kan namelijk ook via speeksel, en dus via een
innige kus, én van moeder op kind tijdens de bevalling overgaan. Kinderen
kunnen er dus al mee besmet zijn lang voor ze seksueel actief worden.”
Zijn er ten slotte leefgewoonten die het risico op hoofd-halskanker helpen

indijken? “Zeker. Voor een dieet rijk aan verse groenten en fruit is het bescher-
mende effect duidelijk aangetoond. En voor olijfolie, een hoge vezelinname en
koffie zijn er alvast sterke indicaties in die richting.”
Bronnen: www.bodytalk.be
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V
andaag kunnen we maar de helft van de mensen met hoofd-hals-
kanker genezen, omdat de meesten op het moment van de
 diagnose al in een vergevorderd stadium zijn. En dat is bijzonder
jammer, als je weet dat de gemiddelde genezingskans in een
vroeg ziektestadium maar liefst 90% is.” Aan het woord is
 professor Vincent Vander Poorten, neus-, keel, oor-, gelaats- en

halschirurg in UZ Leuven. “Veel mensen kennen deze vorm van kanker niet en
raadplegen dan ook geen arts bij symptomen.”

Parapluterm
Onder hoofd-hals -

kanker schuilen allerlei
tumoren van de bovenste
lucht- en spijsverterings-
wegen, die vooral men-
sen ouder dan 50 treffen.
De belangrijkste groep –
goed voor zo’n 90% van
de diagnoses – zijn
tumoren die ontstaan in de slijmvliezen van de mondholte, de keelholte, het
strottenhoofd (de larynx) met de stembanden of de slokdarmingang (de hypofa-
rynx). De overige 10% betreft tumoren van de neusholte, de sinussen of de
speekselklieren. Schildklier-, hersen- en oogtumoren vallen hier niet onder. 

aandacht aan geschonken. “Maar
houdt 1 van die symptomen langer dan
3 weken aan, raadpleeg dan een arts
om hoofd-halskanker te kunnen
uitsluiten”, adviseert Vander Poorten. 
Hoe snel een hoofd-halskanker

wordt gediagnosticeerd, hangt vaak
samen met de precieze locatie van de
tumor. “Want die bepaalt de aard van
de symptomen, en met sommige
symptomen ga je nu eenmaal wat
sneller naar een arts. Een voorbeeld: als
een tumor ter hoogte van het strotten-
hoofd de ware stemplooien aantast,
dan werken de trillingen daarop in,
wat resulteert in heesheid. En wie
aanhoudend hees is, wil daar spoedig
vanaf. Maar zit de tumor slechts enkele
millimeters hoger, op de valse stem-
plooien die niets met stemgeving te
maken hebben, dan geeft dit hoogstens
wat pijn of last bij het slikken. En daar
valt best mee te leven, waardoor
mensen een doktersbezoek vaak
uitstellen. De tumor krijgt dan de kans
om te groeien én snel uit te zaaien,
want in dit gebied van het strotten-
hoofd is er bovendien een sterke
lymfedrainage.”
Bij een vermoeden van hoofd-hals-

kanker worden de slijmvliezen in de
hoofd-halsregio met een spiegeltje of
een kijkbuis, eventueel onder narcose,
bestudeerd. Bij een afwijking wordt
een stukje weefsel weggenomen
(biopsie) om in het laboratorium op
kankercellen te onderzoeken. Na de
diagnose van hoofd-halskanker volgen
beeldvormingsonderzoeken om na te
gaan welke behandeling het meest
aangewezen is. Die bestaat, afhankelijk
van het ziektestadium, de precieze
locatie van de tumor en eventuele
uitzaaiingen uit chirurgie, radio -
therapie en/of chemotherapie.

Tabak en alcohol
De belangrijkste risicofactoren voor

hoofd-halskanker zijn nog altijd roken
en alcohol – meer dan 2 eenheden
alcohol voor een vrouw of 3 voor een
man per dag. Combineer je deze onge-
zonde leefgewoonten, dan versterken
ze elkaars effect op een ‘multiplica-
tieve’ manier. Het combinatie-effect is

Hoofd-halskanker omvat dus een
variëteit aan tumoren, die elk op zich
niet zoveel voorkomen maar tezamen
de vierde meest voorkomende kanker
bij mannen uitmaken. Bij vrouwen valt
deze kanker buiten de top 10. In
absolute cijfers? De Stichting Kanker -
register registreerde in 2012 (meest
recente cijfers) 2624 nieuwe diagnoses
van hoofd-halskanker in België,
waarvan 1937 bij mannen en 687 bij
vrouwen. Keelkanker komt het meest
voor, goed voor 699 diagnoses in
2012 – dat is zo’n 40% meer dan in
2004.

Schijnbaar onschuldig
De symptomen van hoofd-hals -

kanker gelijken erg op die van relatief
onschuldige bacteriële of virale infec-
ties van de mond, keel of neus (zie
kader). Iedereen heeft daar weleens last
van en daarom wordt er vaak weinig
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Door de banale symptomen
wordt hoofd-halskanker
vaak pas laat ontdekt, wat
een domper zet op de
genezingskansen. Vooral
keelkanker is aan een
opmars bezig, en
niet door klassieke
boosdoeners zoals
roken en drinken
maar door het
humaan papilloma-
virus. — Door An Swerts

Drie weken keelpijn?

Gezondheid

“
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“Experts onderzoeken nog of 
een grootschalige HVP-

vaccinatie bij jongens wel loont.”

Raadpleeg een arts als je langer
dan 3 weken last hebt van 1 van
deze symptomen:

� pijnlijke/gevoelige tong, een niet-
genezend zweertje, en/of rode of
witte afwijkingen in het
mondslijmvlies

� keelpijn

� heesheid

� pijn of last bij het slikken

� zwelling in de hals

� 1 neusgat dat verstopt is en/of
een bloederige afscheiding heeft
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